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Congresso Nacional

- Congresso Nacional: composto pela Câmara dos

Deputados e pelo Senado Federal, desenvolve suas

atividades ao longo da legislatura, que compreende um

período de quatro anos (veja o art. 44, p. único da

CF/88).

- A legislatura coincide com o mandato dos deputados

federais (eleitos para uma legislatura – senadores são

eleitos para duas legislaturas, com mandato de 8 anos).



Congresso Nacional

- Sessões legislativas: “ano de trabalho” do Congresso

Nacional.

- Sessões legislativas ordinárias: compostas por dois

períodos legislativos, correspondem ao período normal de

funcionamento do Congresso.

- Períodos legislativos: O CN se reúne, na capital federal, de

02/02 a 17/07 e de 01/08 a 22/12 de cada ano.



Congresso Nacional

- Note que a sessão legislativa não pode ser interrompida

sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes

orçamentárias.

- Recesso parlamentar: 18 a 31/07 e de 23/12 a 01/02.

- Sessões legislativas extraordinárias: podem ser

convocadas, se necessário, nas situações previstas no art.

57, §6º, CF/88.



Congresso Nacional

“§6º: A convocação extraordinária do Congresso Nacional

far-se-á:

I - pelo Presidente do Senado Federal, em caso de

decretação de estado de defesa ou de intervenção federal,

de pedido de autorização para a decretação de estado de

sítio e para o compromisso e a posse do Presidente e do

Vice-Presidente da República;



Congresso Nacional

II - pelo Presidente da República, pelos Presidentes da

Câmara dos Deputados e do Senado Federal ou a

requerimento da maioria dos membros de ambas as Casas,

em caso de urgência ou interesse público relevante, em

todas as hipóteses deste inciso com a aprovação da maioria

absoluta de cada uma das Casas do Congresso Nacional.



Congresso Nacional

§7º Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso

Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi

convocado, ressalvada a hipótese do §8º deste artigo,

vedado o pagamento de parcela indenizatória, em razão da

convocação.

§8º Havendo medidas provisórias em vigor na data de

convocação extraordinária do Congresso Nacional, serão

elas automaticamente incluídas na pauta da convocação”.



Congresso Nacional

- Nestes casos, o Congresso delibera apenas sobre a

matéria que motivou a convocação (o ato de convocação

deve indicar a matéria a ser discutida) e eventuais

medidas provisórias que estejam em vigor.

- É vedado o pagamento de parcelas indenizatórias aos

congressistas.



Congresso Nacional

- Sessões conjuntas: como regra geral, as Casas do

Congresso se reúnem separadamente; excepcionalmente,

a CF/88 determina a realização de sessões conjuntas para

inaugurar a sessão legislativa, elaborar o regimento

comum e regular a criação de serviços comuns às Casas,

receber compromisso do PR e do VP e conhecer de vetos

e sobre eles deliberar (art. 57, §3º, CF/88).



Congresso Nacional

- Sessão preparatória: no primeiro ano da legislatura, em

1º de fevereiro, cada uma das Casas deverá fazer uma

sessão preparatória para a posse de seus membros e para

a eleição das respectivas Mesas Diretoras.

- Os eleitos exercerão um mandato de dois anos e é vedada

a recondução para o mesmo cargo na eleição

imediatamente subsequente (a que ocorrerá no início do

terceiro ano da legislatura).



Congresso Nacional

- Mesas Diretoras: órgãos de direção do Congresso e das

Casas Legislativas. São compostas por parlamentares

escolhidos por seus pares para dirigir os trabalhos da

Casa.

- Mesa Diretora do Congresso: é presidida pelo Presidente

do Senado Federal. Os outros cargos são exercidos

alternadamente por ocupantes de cargos equivalentes na

Câmara e no Senado.



Congresso Nacional

- Mesa Diretora da Câmara dos Deputados: Presidente, dois

Vice-Presidentes e quatro Secretários.

- Mesa Diretora do Senado Federal: Presidente, dois Vice-

Presidentes, quatro Secretários e quatro suplentes de

Secretários.



Congresso Nacional

- Atribuições do Congresso Nacional: apesar de ser o órgão

legislativo da União, suas atribuições não se limitam à

elaboração de leis.

- Silva as classifica em cinco grupos:

a. Atribuições legislativas: Elaboração de leis sobre todas as

matérias de competência da União (art. 48, CF/88). Dependem

de sanção do Presidente da República e, em alguns casos,

podem a ele ser delegadas por resolução do Congresso

Nacional (veja o art. 68, CF/88).



Congresso Nacional

b. Atribuições meramente deliberativas: prática de atos

concretos, autorizações, resoluções e outros indicados

no art. 49 da CF/88. Materializam-se por decretos

legislativos e são indelegáveis (competência exclusiva do

CN). Não há participação do Presidente da República.

c. Atribuições de fiscalização e controle, que são exercidas

por vários procedimentos, como os pedidos de

informação, comissões parlamentares de inquérito, ...



Congresso Nacional

... controle externo (com auxílio de Tribunais de Contas),

fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo e tomada de

contas, quando o PR não as prestar no prazo.

- As Mesas Diretoras da Câmara e do Senado podem encaminhar

pedidos escritos de informação a Ministros de Estado ou titulares

de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República,

importando em crime de responsabilidade a recusa ou o não-

atendimento (em até 30 dias) ou a prestação de informações falsas

(art. 50, §2º, CF/88).



Congresso Nacional

d. Atribuições de julgamento de crimes de

responsabilidade: no caso de julgamento do PR ou de

Ministros de Estado, a Câmara funciona como órgão de

admissibilidade do processo e o Senado, como tribunal

político, sob a presidência do Presidente do STF.



Congresso Nacional

- No julgamento de Ministros do STF, PGR, AGU e membros

do CNJ e CNMP, o Senado funciona como tribunal de

processo e julgamento (Silva – conf. art. 52, II, CF/88).

e. Atribuições constituintes: elaboração de emendas à

Constituição.



Congresso Nacional

Sessão Motivo Quando

Preparatória - Posse dos novos 
parlamentares.
- Eleição das mesas diretoras.

- 1º/02  do 1º ano da 
legislatura e
- 1º/02 do 3º ano da legislatura 
(novas mesas diretoras).

Ordinária - Desenvolvimento regular das 
funções do Poder Legislativo.

- 02/02 a 17/07 e
1º/08 a 22/12.

Extraordinária - Situações excepcionais: 
estado de sítio ou de defesa; 
intervenção federal; urgência; 
interesse público relevante. 

- Durante os recessos:
- 18/07 a 31/07 e

23/12 a 31/01.


